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A támogatási intézkedés jogcíme ENER - Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme
y en gran empresa del sector industrial (prórroga ayuda SA.54269)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (BOE de 23 de junio de
2021).

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás SA.54269

Időtartam 2021.01.01 - 2023.06.30

Érintett gazdasági ágazatok Fémtartalmú érc bányászata
Egyéb bányászat
Bányászati szolgáltatás
Élelmiszergyártás
Dohánytermék gyártása
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Kokszgyártás; kőolaj-feldolgozás
Vegyi anyag; -termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-; műanyag termék gyártása
Nemfém ásványi termék gyártása
Fémalapanyag gyártása
Fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép; gépi berendezés gyártása
Közúti jármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása



Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Villamosenergia-; gáz-; gőzellátás; légkondicionálás
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 149.4539 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális

támogatási intenzitás
(%) vagy Maximális

támogatási összeg
(nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
(38. cikk)

30 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf


